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Vacature directeur secundair onderwijs  (m/v) 

 indiensttreding september 2023 
 

HT²O/PT²O 

Kempenlaan 36 en Zandstraat 101 in 2300 Turnhout 
 

 
Gaat jouw hart sneller slaan van onderwijs, technologie en innovatie? Wil je leidinggeven aan een sterk 
team bij de uitbouw van STEM onderwijs in Turnhout? 
 
KOBArT groepeert 4 secundaire en 12 basisscholen in de ruime regio van Turnhout.  Naast 
samenwerken worden door alle scholen betrokkenheid, acceptatie en groei hoog in het vaandel 
gedragen.  Binnen deze groep richten de scholen HT²O en PT²O zich op STEM-opleidingen.   
Bij PT²O kan je terecht voor praktisch technologische opleidingen, HT²O leidt jongeren op in 
doorstroomrichtingen en richtingen uit de dubbele finaliteit.  Beide scholen bieden een eigentijds en 
innovatief antwoord op de stijgende vraag naar technologisch geschoolden. 
 
We zijn op zoek naar een verbindende schoolleider die verder mee wil werken aan het project van deze 
scholen.  Meer info over de scholen vind je op www.ht2o.be en www.pt2o.be. 
 

Wat is jouw taak? 
Binnen het directieteam, bestaande uit 2 directeurs en 2 TAC’ers, worden de verantwoordelijkheden 
verdeeld volgens talenten, interesses en competenties.  Voor deze functie zoeken we in het bijzonder 
iemand met pedagogische kwaliteiten.  Als aanspreekpunt voor HT²O coach en inspireer je je team, 
bouw je goede relaties uit met leerlingen en ouders, werk je nauw samen met verschillende 
ondersteunende diensten zowel binnen als buiten KOBArT en onderhoud je goede relaties met het 
werkveld. 
 
Wat we van jou verwachten: 

- Je getuigt van een geëngageerde betrokkenheid op de wereld en wil actief meewerken aan de 
realisatie van het opvoedingsproject van de scholen. 

- Je bent ten minste in het bezit van een bachelorsdiploma en een bewijs van pedagogische  
bekwaamheid. 

- Je hebt bij voorkeur ervaring in het onderwijs. 
- Je kan in dienst treden in september 2023. 
 
Bij KOBArT kan je rekenen op…. 
Een warme, collegiale schoolomgeving. Door onze uitgebreide structuur en ondersteuning kom je, net 
als je collega-directeurs uit andere KOBArT-scholen, terecht in een professionele omkadering. Hierbij is 
er plaats voor je schooleigen accenten en visie. Nauwe contacten en overleg met andere directies 
bieden dan ook de nodige inspiratie en een luisterend oor. Uiteraard brengt deze verantwoordelijke 
functie een gevarieerd en uitdagend takenpakket met zich mee. Dagelijks ga je in dialoog met 
uiteenlopende contacten: ouders, jongeren, schoolteam, plaatselijk comité, schoolbestuur,… en bouw 
je samen met hen aan de school van morgen.  Verder bieden we de 3-jarige vormingscursus CVA aan 
waarbij je in contact komt met collega-directeurs uit heel Vlaanderen. 

Procedure 

- Mail je kandidatuur met motivatiebrief en curriculum vitae ten laatste 17 april 2023 naar: 
Dominique Devel, afgevaardigd bestuurder KOBArT, dominique.devel@kobart.be 

    Vermeld een referentiepersoon die we mogen contacteren.  
-   Een eerste selectie gebeurt op basis van de schriftelijke kandidatuurstelling.  De   
    tweede selectie gebeurt op basis van een selectiegesprek eind april 2023.    
-   Een uitgebreide functiebeschrijving is op vraag verkrijgbaar. 
-   Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je ook Dominique Devel contacteren. 

 


